
 
 
KOMISE M�STSKÉ �ÁSTI  �. 17    Olomouc-st�ed 
  
zápis z jednání   2.7.2007 
 
 

I. Zahájení 
     Pravidelné  ve�ejné jednání KM� 17 zahájil p�edseda p�ivítáním  p�íto- 
     mných �len� KM� a host�. 
     Jednání prob�hlo 2.7.2007 od 16.30 v zaseda�ce školského odboru SmOl. 
Prezence 
     P�ítomni dle prezen�ní listiny (p�edseda, 7 �len�,2 omluveni,2 hosté) 

II.  Schválení zápisu z minulého jednání  
      Po p�e�tení zápisu z minulého jednání KM� byl tento schválen v p�e�- 
     teném zn�ní bez p�ipomínek. 
      Pro – 8                       Proti – 0           Zdržel se – 0  

III.   Otev�ené body,úkoly   
      -Lampy v ul.Wurmova- p.Teichmann projednal s prac.TSMO.Vadná lampa 
      opravena,instalace dalšího t�lesa je v jednání. 
     - Z�ízení další zastávky MHD na lince 6X v ul Sokolská – Ing.Kalman 
       projednal s �editelem DPO a s ved. Útvaru dopravy SmOl. Ukázalo se,že 
       realizace zastávky je natolik administrativn� náro�ná a nepopulární 
                             (zrušení dal�ích park.míst v Sokolské),že je vzhledem k postupu 
                             prací nereálná.    

IV. Nové záležitosti 
  - Došlá pošta -  v mezidobí došlo na KM� 17 celkem 30 Rozhodnutí, 
                           2 Povolení a 3 Oznámení z odborných útvar� SmOl jež 
                           KM� bere na v�domí. 
                       - dopravní zna�ení pro ul.Denisova,Peka�ská schválené 
                          k realizaci po ukon�ené rekonstrukci t�chto ulic. 
                          KM� bere na v�domí bez p�ipomínek. 
                       -  TsmO plán �išt�ní ulic na �ervenec 2007.Harmonogram 
                          bude vyv�šen pro ve�ejnost ve sk�ínce  KM� 17. 
Vyjád�ení KM� p prodeji(pronájmu) majetku m�sta :   
    - žádost o prodej parc.�. 187  zahrada o vým��e 95 m2 na Blažejském 
       nám.12.Jedná se o zázemí domu �.p. 12 .Všichni bydlící souhlasí. 
      KM� 17  s žádostí souhlasí a doporu�uje ke kladnému vy�ízení. 
   -  žádost o pronájem �ásti parc.�. 124/12 ost.plocha o vým��e 20 m2 
       p�i ul. 17.listopadu pro umíst�ní trafiky. 
       KM� 17 s žádostí souhlasí za p�edpokladu,že se bude jednat o stan- 
      dardní montovaný novin.stánek ( typu MHD). 
  -  žádost o prodej parc.�.54/6 zahrada o vým��e 108 m2 na Žerotínov�  
     nám.13.  
     KM� 17 se nem�že k žádosti vyjád�it,protožezatím nebyly zjišt�ny  
     názory ostatních nájemník� domu �.13. Projednáme p�íšt�. 
  -  žádost o zm�nu ú�elu nájmu par.�. 449/41 ostat.plocha o vým��e  
 



 
                            200 m2 p�i ul Hynaisova byla na KM� 17 doru�ena až v dob�,kdy již 
                            byla bez  stanoviska  KM� 17 kladn� vy�ízena. 

V. Diskuze, r�zné 
- na jednání byl p�edstaven nový zástupce MPO ing.K�stka,který 
  nahradil  dosavadního zást.MPO p.Pajtla,kterému tímto KM� 17 
  vyjád�ila pod�kování za dosavadní spolupráci. 

VI.  Nové úkoly   
 - na základ� jednání s odborem dopravy SmOl-úsekem pé�e o komunikace 
byli �lenové KM� vyzváni,aby zjišt�né nedostatky ohrožující bezpe�nost 
chodc� (zejména dlážd�ní chodník�) sd�lovali bu� p�ímo nebo prost�.KM� 
p.ing.  Pospíšilové pro za�azení do plánu oprav. 

VII.  Program p�íštího jednání , záv�r 
  P�íští jednání KM� 17 bude dle plánu práce  3. zá�í 2007 od 16.30 
  v zaseda�ce školského odboru SmOl. 
  
Záv�rem jednání pop�ál p�edseda KM� všem p�íjemnou dovolenou  
a jednání ukon�il. 
 

 Zápis vytvo�ila : M.Svetková 
 
 
Zápis schválil : Ing J.Kalman 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 


